
CBV notulen 14 september  2016                               
 

Locatie: DNV/GL Energie – KEMA Laboratories te Arnhem 
 
Aanwezig:  
Gastheer: René Rietbergen. 
Nieuw lid: Bjorn Koehl. 
Leden:, Reinard Berendsen, Gerrit Leemkuil, Henk Blom (introducé SABA), Derk van 
den Born, Gert van de Weerd, Gerard Smit, Steef Hermsen en Roel Schouten. 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Jan Rothuizen, Mario Messina, Jan Huizinga, Bas Gorter, Rene Meijer, Bas van de 
Aart, Wim Corman en Ilse Jansen(z.k.) 
Opsteller: Roel Schouten. 
 
Welkom  
Derk heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Bjorn Koehl. 
 
Introductie 
Bjorn Koehl werkzaam bij Aviko heeft zijn functie als SHE manager toegelicht aan de 
aanwezigen. Alle aanwezigen hebben zich daarna geïntroduceerd. Tevens zijn, zo 
mogelijk, de activiteiten van de bedrijven aan de orde geweest. Vervolgens heeft 
Derk de afwezigen leden kort geïntroduceerd. 
 
Toelichting CBV 
De voorzitter heeft een toelichting gegeven over het cbv met als doel Bjorn te 
informeren wat het cbv is en welke meerwaarde deelname kan zijn. 
 
Mededelingen bestuur 
- AVR blijft lid na vertrek van Reinard. Voorlopig zal Ron Seuneke ons 

contactpersoon voor AVR zijn; 
- Mario (oud veiligheidskundige van AVR) heeft ander baan in Lelystad. Hij gaat 

zich beraden of hij lid wil blijven. In de vergadering kwam naar voren dat er 
mogelijk bezwaar is als AVIKO-leden een bezoek brengen bij McCain en 
omgekeerd. Roel zal Mario hierover benaderen; 

- Liander heeft aangegeven geen lid van het CBV te worden. Voor vragen op hun 
vakgebied mogen we het contact onderhouden. 

 
Ontwikkelingen nieuwe leden 
- De heren Bas van der Aart en René Maijer van Synerlogic hebben aangegeven   

9 december aanwezig te zijn voor een eerste kennismaking; 
- De heer Wim Corman van IKEA heeft ook aangegeven 9 december aanwezig te 

zijn voor een eerste kennismaking; 
- Mevrouw Ilse Jansen van WimBosman TransportGroep zal nogmaals benaderd 

worden, zij was niet aanwezig. 
 

http://www.contactgroep-cbv.nl/


 
CBV bijeenkomsten 2016 

Datum Tijden Locatie Onderwerpen 

9 december Gehele 
dag 

SK FireSafety 
Group 
Breda 

Korte uitleg over SK organisatie, 
bezichtiging fabriek (van metaalplaat 
tot brandblusser) 
gasblus systemen enert, chemisch en 
co2 (met demo), hoge druk watermist 
Systemen (met demo) 

Roel zal met  Pieter Verstappen, Director Business Unit Systems het programma 
voor die dag voorbereiden. 
 
Vorige notulen 
Op paar kleine tekstuele mutaties na akkoord. 
 
Afstemmen bijeenkomsten 2017 
Datums:  
Het bestuur zal exacte datums in de maanden, maart, mei, september en 
december plannen. Roel zal deze na de bestuursvergadering medio oktober naar de 
(toekomstige)leden e-mailen. 
Onderwerpen 
- Colt-installatie, René Rietbergen en Derk van den Born gaan firma benaderen 

voor bedrijfsbezoek(hele dag) 
- Beveiligen en veiligheid, verzorgen van een inleiding door DVR op aangeven van 

Gert. Roel gaat contact opnemen met Maarten Kas over de mogelijkheden. 
- Uitleg/bezichtiging nieuwe koelhuis AVIKO. Gezien de planning van de bouw 

doorschuiven naar 2018. 
- Wie heeft er nog onderwerpen? 
Locaties 
- Colt dag in Cuijk 
- Parenco (afstemmen met Jan Rothuizen) 
- Brandweer Trainingscentrum Arnhem 
- Wie heeft locatie beschikbaar? Mogelijk bij nieuwe leden? 

 
Uitwisseling ervaringen/gebeurtenissen/rondvraag 
 
Reinard: 
De ledenlijst op de website moet nog worden bijgewerkt. Actie voor Roel. 
 
Gert: 
-In kader van Hygiëne bij hulpverlening  heeft Gert voor circa euro 27.000 
geïnvesteerd. Toezichthouders van SZW (oude arbeidinspectie) zijn onvoldoende op 
de hoogte. Er worden steeds weer “nieuw” eisen gesteld waardoor steeds 
aanpassingen noodzakelijk zijn.  
-Er is een grote brand geweest bij een bedrijf op IPKW waar men hout 
verduurzaamd. Gert heeft uitgelegd hoe de brand is bestreden en wat de (mogelijke) 
oorzaak was. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de werkinstructies van 
het bedrijf. 
 
  



Gerrit: 
Bij SABA heeft er een ongeval plaatsgevonden met een buitenlandse chauffeur. De 
chauffeur heeft EHBO gehad. Communicatie erg moeilijk doordat de chauffeur geen 
‘gangbare’ taal sprak. Een ander ‘probleem’ was de oplegger met  lading met 
gevaarlijke stoffen. Leermoment: ga na wat er op je bedrijf mag staan en waar. 
Mogelijk zijn in de milieuvergunning/melding hier voorwaarden voor opgenomen. 
 
Steef: 
-Er is een stijging van ongevallen met verzuim door m.n. contractors. AVIKO heeft 
hiervoor het V&G-plan in het leven geroepen. In de vergadering zijn “tools’ als VCA 
gecertificeerde contractors en werkvergunningen besproken om in te zetten als 
hulpmiddelen hierbij. 
-Er heeft een ongeval met chauffeur plaatsgevonden door het los nemen van een 
vulleiding die niet drukloos was. De chauffeur kreeg de vulleiding tegen zijn been. 
Naast instructies in vele talen en de juiste middelen is dit “weer” zo’n ongeval waarbij 
het moeilijk is om ze te voorkomen. 
 
René: 
Geeft een uiteenzetting over de overgang van bedrijfsbrandweer KEMA naar First-
responders en BHV-organisaties gegeven. 
 
Gerard: 
Heeft bijscholing gehad over de manier van opleiden volgens het NIBHV.  
Men gaat van standaard BHV opleidingen naar veel meer maatwerk opleidingen. Dit 
zal de komende tijd worden uitgewerkt. De opdracht(werk)gever bepaald straks de 
modules welke in de opleiding zitten, afhankelijk van de restrisico’s in zijn bedrijf. 
 
Henk: 
Heeft heel veel problemen met de sprinklerinstallatie bij SABA. Vele aanpassingen in 
het UPD hebben nog steeds niet het gewenste resultaat. EFPC heeft hij bedankt en 
is op zoek naar goede UPD opsteller. Er zijn door diverse mensen contacten 
aangereikt. Roel zal iemand uit zijn netwerk bij Henk aanbevelen(15/9 gedaan) 
 
Presentatie Blusinstallatie en rondleiding 
René heeft ons meegenomen in de totstandkoming van de blusinstallaties in de 
beproevingshallen van KEMA. Na deze zeer interessante presentatie hebben we een 
rondleiding gehad langs de blusinstallaties en in de diverse beproevingshallen. 
 
Rondvraag 
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
Sluiting 
We bedanken René voor de uitstekende gelegenheid bij KEMA, zijn presentatie en 
rondgang. Derk bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering. 
 
Groet,  
Roel Schouten 
Secretaris CBV 
Contactgroep bedrijfshulpverlening Veluwezoom 
e-mail: info@contactgroep-cbv.nl 
www.contactgroep-cbv.nl 

http://www.contactgroep-cbv.nl/

